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APRESENTAÇÃO 

Bem-vindos às páginas que compartilham os trabalhos apresentados no Simpósio 
Catarinense em Educação em Ciências (SECEC 2020). O evento foi realizado de forma on-line 
nos dias 20 e 21 de novembro de 2020. 

O Simpósio Catarinense em Educação em Ciências é voltado principalmente aos 
professores de Ciências da Educação Básica e versou sobre o tema “A leitura e a escrita na formação 
do professor pesquisador” considerando a relevância da linguagem, das representações, dos 
gêneros discursivos e das práticas de leitura e escrita como parte do Ensino de Ciências. Também 
incluiu desdobramentos da leitura e escrita na formação de professores, nas metodologias de 
ensino, nas propostas curriculares, nas práticas experimentais, no desenvolvimento cultural, no 
Ensino, na Extensão e na Pesquisa.  

O evento foi proposto pela primeira vez em Santa Catarina e viabilizou as rodas de 
conversa, o diálogo e as reflexões entre professores, acadêmicos,  formadores, estudantes de 
Pós-graduação e pesquisadores. Os sujeitos envolvidos buscam a melhoria da Educação em 
Ciências no Estado e demais regiões do Brasil e a qualificação das práticas de leitura e escrita 
na sala de aula.

O SECEC foi uma iniciativa de formadores de Ciências do Instituto Federal Catarinense 
(IFC - Campus Araquari), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC - Florianópolis), 
Instituto Federal Sul-riograndense (IFSUL - Campus Novo Hamburgo), Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC - Campus Joinville) e Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí (Unidavi - Rio do Sul) com o objetivo de mobilizar as reflexões sobre 
a Educação em Ciências por professores da Educação Básica, em cursos de licenciatura e em 
mestrados em Ensino de Ciências.

Os organizadores:

Anelise Grunfeld de Luca - IFC Campus Araquari/SC
Leandro Duso - UFSC -  Florianópolis/SC

Marcus Eduardo Maciel Ribeiro - IFSul - Novo Hamburgo/RS
Nicole Glock Maceno - Udesc - Joinville/SC

Sandra Aparecida dos Santos - Unidavi - Rio do Sul/SC



RESUMOS: SIMPÓSIO CATARINENSE EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - SECEC
20 e 21 de novembro/2020

- 8 -

APRENDER PELA PESQUISA CENTRADA NO ALUNO (APCA): UMA 
ESTRATÉGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA ENSINAR QUÍMICA

Everton Bedin (PQ)
bedin.everton@gmail.com

Neste texto objetiva-se apresentar refletir sobre uma estratégia didático-pedagógica para 
desenvolver e qualificar o ensino de química na Educação Básica por meio da pesquisa como 
um princípio para aprender. Esta ação, na visão de Rangel et al., (2019, p. 2) é uma “forma de 
potencializar o processo de ensinagem nas escolas públicas, pois esta ciência, por ser complexa 
e vista por muitos alunos como uma disciplina difícil, precisa ser desenvolvida à luz do 
interesse, da curiosidade e do contexto dos sujeitos”. Logo, o Aprender pela Pesquisa Centrada 
no Aluno (APCA), ação que deriva da metodologia Dicumba (Desenvolvimento Cognitivo 
Universal-Bilateral da Aprendizagem), é um veículo promissor para fazer com que o aluno 
não apenas construa e entenda conhecimentos científicos a partir da própria realidade/vivência, 
bem como faça uso e seja responsável por estes, mas capaz de fazer com que o professor 
mobilize competências e habilidades para além da própria prática pedagógica, buscando o 
aperfeiçoamento e a formação intradisciplinar durante o ambiente de aprendizagem. Em síntese, 
a metodologia concentra-se em trabalhar com a pesquisa centrada no aluno a partir de um tema 
de interesse e de curiosidade deste, buscando instigar a sua participação ativa e crítica durante o 
processo de (re)construção de ideias e de saberes por meio da pesquisa. A ideia é fazer com que 
o estudante pense em um tema de interesse, não necessariamente relacionado à ciência química, 
e, a partir de uma pesquisa universal e da sua socialização em sala de aula, o professor fazer 
relações problematizadoras sobre o tema do aluno com ênfase nos conceitos e nos conteúdos da 
ciência química, instigando no sujeito o desejo de pesquisar novamente, construindo hipóteses 
para responder significativamente estes problemas. Ou seja, a ideia é desenvolver o conteúdo de 
química a partir de um tema de interesse do aluno, possibilitando-lhe aprender química a partir 
daquilo que lhe despertar desejo em aprender (BEDIN; DEL PINO, 2018a, b). É um processo 
que se caracteriza pela ação autônoma do aluno, sendo o professor o sujeito potencializador 
e coordenador desta ação. Bedin e Del Pino (2019b) refletem que o estudante, ao realizar 
pesquisas universais centradas na ciência química por meio de um tema de interesse, passa por 
uma reorganização mental, sendo esta elaborada por meio do pensamento crítico e exercitada 
pela ação da reflexão, desenvolvendo no aluno “um espírito crítico-cientista por meio das 
atividades coletivas e dialógicas vinculadas à pesquisa de seu interesse, de sua curiosidade e, 
principalmente, de seu desejo” (BEDIN; DEL PINO, 2019a, p. 6). Portanto, trabalhar com a 
Dicumba com ênfase no APCA é uma forma de derivar os processos de ensino e de aprendizagem 
a partir do interesse do aluno, de significar e de ressignificar os conceitos e conteúdos da ciência 
química por meio da pesquisa, de estudar e entender a ciência química de forma micro a partir 
de um tema macro e, dentre outras ações, instigar e potencializar a formação docente de forma 
intradisciplinar, uma vez que esta requer do professor conhecimentos universais da própria 
disciplina (RANGEL et al., 2019).

Palavras-chave: Aprender pela Pesquisa Centrada no Aluno. Dicumba. Ensino de Química.
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CONSTRUÇÃO DE BARCOS DE GARRAFA PET E AQUAPONIA: LIMITES E 
POSSIBILIDADES NA INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Flaverson Messias Batista (PG)
flaversonmb4@gmail.com

O presente trabalho buscou investigar a aprendizagem dos alunos sobre conceitos de 
hidrostática e hidrodinâmica através de um projeto interdisciplinar que possuía como produto 
final a construção de barcos de garrafas pet e aquaponia. Para se atingir esse objetivo foram 
elaborados roteiros próprios se pautando na metodologia de Fourez, em que ele denomina 
de ilhas de racionalidade. O desenvolvimento dessa atividade ocorreu com duas turmas do 
segundo ano do ensino médio em escolas distintas. As atividades foram desenvolvidas com uso 
de materiais recicláveis sendo a matéria-prima principal a garrafa pet. O projeto foi inicialmente 
desenvolvido em laboratório e para a complementação dos conceitos foram utilizadas aulas 
expositivas de variadas áreas sobre os assuntos estudados no mesmo. O teste final de uma turma 
foi realizado na praia e da outra em um açude. Os resultados obtidos mostram uma evolução 
na aprendizagem dos conceitos propostos, um aumento na capacidade de exemplificação e do 
entendimento das limitações dos modelos físicos. Esse trabalho propiciou aos alunos também a 
possibilidade da inter-relação entre vários conceitos de diferentes áreas, desmistificando a ideia 
de uma ciência pronta e distante da sociedade, e ainda que a mesma não pode ficar separada 
em caixas, desse modo os alunos entenderam que a ciência necessita da prática e que pode ser 
desenvolvida por todos.

Palavras-chave: Aprendizagem. Interdisciplinar. Racionalidade.
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DIALOGANDO COM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA SOBRE A VIDA 
DEPOIS DO ENSINO MÉDIO: A UFSC-BLUMENAU COMO UMA POSSIBILIDADE

Igor Vinicius de França (IC)
 igorviniciusdefranca@gmail.com

 Eduarda Boing Pinheiro (IC) 
 Keysy Solange Costa Nogueira (PQ) 

O papel da divulgação científica refere-se à formação educacional, cívica e de mobilização, 
objetivando ampliar a consciência do cidadão. A divulgação científica deve ter um caráter 
prático e esclarecedor, diferenciando-se assim da comunicação científica, que é realizada entre 
especialistas (ALBAGLI, 1996). Uma vez que as universidades públicas são a principal fonte 
de produção científica no Brasil (WEB OF SCIENCE GROUP, 2019), a divulgação destas 
instituições e seus papéis são fundamentais. Essa divulgação pode envolver as incertezas 
relacionadas às escolhas profissionais na frase de transição para a vida adulta, uma preocupação 
da maioria dos jovens que estão nos anos finais do ensino médio (BARRETO; AIELLO-
VAISBERG, 2007). Em consonância, este relato compartilha a implementação de oficinas 
realizadas por dois licenciandos durante a disciplina de Estágio Supervisionado II, do curso 
de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Blumenau, 
no ano de 2019, que teve por objetivo divulgar a UFSC Campus Blumenau e propor uma 
reflexão sobre os caminhos que os discentes poderiam seguir, após concluírem o ensino médio. 
Nessa perspectiva, buscou-se discutir questões a respeito do papel das universidades. As 
oficinas foram realizadas com 10 turmas de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública de 
Blumenau. A oficina iniciou com a pergunta “o ensino médio acabou, e agora?” com o intuito 
de saber um pouco mais sobre os planos dos estudantes após a conclusão do ensino médio. As 
respostas foram diversas – desde estudantes que desejavam ingressar em cursos de diferentes 
níveis (técnico, superior e outros) a estudantes que optariam por seguirem carreiras que não 
envolvessem o ensino formal. Ainda assim, a maior parte deles se mostrou interessada em 
continuar seus estudos. Neste momento, os licenciandos direcionaram a discussão de modo a 
valorizar todos os tipos de escolhas profissionais, independentemente de quais fossem visando a 
superação dessa exigência social de ingresso no ensino superior, que se sobrepõe às realizações 
pessoais dos sujeitos. Em outro momento da oficina, os estudantes foram questionados acerca 
das universidades que conhecem na cidade, e em algumas turmas, a UFSC – Campus Blumenau 
não foi citada. Nesse momento, a história da Universidade Federal de Santa Catariana foi 
apresentada e, posteriormente a história recente do Campus Blumenau, instituído a poucos 
anos na cidade. Na sequência, foram descritas as formas de ingresso na UFSC e os cursos 
de graduação e pós-graduação que o Campus Blumenau oferta. Além disso, abordaram-se os 
principais programas de manutenção estudantil oferecidos pela UFSC. Durante a oficina os 
licenciandos abordaram a diferença entre universidade e faculdade, mostrando exemplos de 
ensino, pesquisa e extensão presentes na UFSC – Campus Blumenau. A maioria dos estudantes 
não tinha um claro entendimento sobre estas diferenças. Infere-se que o desenvolvimento da 
oficina foi uma importante intervenção para os licenciandos, por lhes possibilitar a construção 
de vivências no futuro ambiente profissional e uma relação mais próxima com os estudantes 
da educação básica. Além disso, permitiu que os estudantes refletissem sobre suas escolhas 
profissionais. Os estudantes foram bastante participativos e atentos as discussões construídas 
durante a oficina.

Palavras-chave: Divulgação Científica. Escolha Profissional. UFSC Blumenau.
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DISCUTINDO SOBRE ÁCIDOS E BASES EM UMA OFICINA NO ENSINO MÉDIO: 
UMA PROPOSTA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

Maitê Thainara Barth (IC)
maitebarth13@gmail.com

Fernanda Luiza de Faria (PQ)

O presente resumo traz a discussão de uma das atividades propostas na disciplina de Estágio 
Supervisionado I (ESI), do curso de Licenciatura em Química, da UFSC, campus Blumenau. 
Mais especificamente discorreremos sobre a elaboração e aplicação de uma oficina na escola, 
campo de estágio, por uma licencianda em Química. A oficina ocorreu na Escola de Educação 
Básica José Bonifácio, na cidade de Pomerode – Santa Catarina, em uma turma do primeiro 
ano do ensino médio. O tema da oficina foi “Ácidos e Bases” e foi sugerido pela professora de 
química supervisora do estágio, pois, seria o próximo conteúdo a ser estudado pelos estudantes. 
A proposta da oficina passou por uma análise prévia da professora-orientadora e demais alunos 
da disciplina de ESI, que apontaram possíveis melhorias. A oficina teve duração de 45 minutos, 
abrangendo: apresentação da atividade e separação da turma em cinco grupos; discussão 
prévia sobre os conceitos ácidos e básicos que os estudantes estudaram em sala anteriormente; 
leitura e discussão do roteiro: texto de contextualização, cuidados no laboratório, sugestões 
de procedimentos de análise, utilização de indicadores, espaço para os resultados das análises 
realizadas e para considerações na realização da oficina; organização do laboratório. O texto 
de contextualização do roteiro narrava um homem que faxinava sua casa, encontrava cinco 
frascos sem rótulos e enviava-os para um laboratório de análise. No laboratório, cada equipe 
ficou responsável por determinar a solução de um frasco com base em análises sensoriais 
(olfato, visão) e indicadores disponíveis: repolho roxo e fenolftaleína. Durante cada passo de 
suas análises, os estudantes tiveram que descrever os resultados. A avaliação foi feita com 
base nas percepções descritas, pelos estudantes, nos resultados das análises, acompanhando 
o entendimento adequado dos conceitos de ácidos, bases e indicadores. Quando estimulada 
a discussão sobre ácidos e bases com os estudantes, notou-se a falta de bagagem conceitual 
básica, o que não havia sido levantado como hipótese durante a preparação da oficina. Assim, 
um tempo foi dedicado à explicação sobre esses conceitos para que pudessem compreender a 
experimentação que realizariam. Analisando a oficina como um todo, pudemos perceber que, 
apesar da pouca bagagem conceitual, os estudantes compreenderam o experimento e a relação 
dos indicadores com os ácidos e bases. No espaço disponível para considerações da oficina, 
muitos estudantes escreveram que ficaram envolvidos com a aula prática, que aprenderam 
palavras novas e que gostariam de ter mais dinâmicas aproximando professor e aluno. Na 
disciplina de ESI, após a aplicação da oficina, realizamos o exercício de repensar a prática 
aplicada. Diante disso, apontamos a necessidade de mais diálogo com a professora supervisora, 
um acompanhamento na escola das aulas teóricas dos conceitos que seriam trabalhados na 
oficina, uma vez que as observações do estágio já tinham sido finalizadas, apresentação prévia 
do laboratório para os estudantes e apresentação do planejamento para a intérprete de Libras e 
auxiliares de classe, pois contávamos com dois estudantes surdos.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ácidos e Bases. Ensino de Química.
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ENSINO DE QUÍMICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MENTAL DA 1 ª 
SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Gabriela Cristina de Souza (FM)
gabriela.gabi1997@hotmail.com

Em dados do MEC é possível analisar o aumento na porcentagem de alunos especiais 
matriculados na educação básica, e para que seja realizado a inclusão é necessário do trabalho 
em equipe. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina apresenta as competências 
de cada participante neste processo. O aluno especial não é aluno apenas do segundo professor. 
O professor regente tem responsabilidade pelo desenvolvimento deste aluno, considerando 
suas limitações, assim como todos os outros. De tal modo, o segundo professor deve trabalhar 
juntamente ao professor regente, identificar o progresso do aluno, não reduzindo as habilidades 
do aluno especial. Assim, aqui tem como objetivo relatar a experiência do desenvolvimento 
de atividades químicas, para alunos com deficiências intelectuais (DI) situados na 1ª série do 
ensino médio de escola estadual. A proposta inicia-se com o ano letivo com a indagação ao 
aluno se a química é boa ou ruim, possibilitando ampliação de mundo e argumentação. O aluno 
deverá identificar materiais sólidos, líquidos e gasosos, com materiais e desenhos, possibilitando 
a capacidade de assimilação do conceito. Dependendo do grau da DI é possível solicitar a 
identificação de substâncias simples e compostas com moléculas simples (H , H O, I ) para que 
tenha a compreensão básica da representação do elemento químico. A partir disso, apresenta-se 
a tabela periódica solicitando que o aluno pinte uma tabela, explicando sempre a justificativa das 
cores, e desenvolvendo a habilidade de leitura de legendas de figuras. Para maior contato com 
a tabela o aluno deverá procurar os símbolos dos elementos, na tabela periódica, e identificar 
seu nome. Com modelo de Dalton ou utilização do atomlig o aluno identifica as ligações e 
número de átomos em cada molécula, também desenvolvendo capacidade matemática. Com 
figura representando o átomo do modelo de Rutherford-Bohr pode-se explicar basicamente a 
composição e organização do átomo. Com o conteúdo de densidade, deverá incluir atividade 
�afunda ou não afunda� para que o aluno possa dar seus palpites. Se a escola possuir vidrarias, 
organizar de forma que uma unidade fique evidente e nomeado, contribuindo para sua leitura e 
identificação de materiais laboratoriais. Nas discussões em sala de aula sobre reações químicas, 
deverá ser realizado experimentos simples, com reagentes de fácil acesso, assim como permitir 
que o aluno se envolva na prática. Com figuras ilustrando os reagentes e os produtos, pedir 
para que verifique os reagentes e produtos representados. Quando o assunto for ácidos e bases, 
envolver o aluno na prática de identificação de ácidos e bases com repolho roxo, com produtos 
de fácil acesso. É possível fazer a linha de pH com os valores, e dependendo da cor que for 
identificado pelo indicador, pedir para que ele indique o lado da reta que se apresenta o produto. 
Para finalizar, muitas vezes se observa que os professores regentes atuam de forma como se 
o aluno especial não fizesse parte da turma, assim como o segundo professor não se intera do 
planejamento. Assim, é necessário o diálogo entre estes dois profissionais para a inclusão do 
aluno e seu desenvolvimento.

Palavras-chave:  Inclusão. Competências. Química.
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ESPAÇOS FORMATIVOS A PROFESSORES QUE ENSINAM CIÊNCIAS DA 
NATUREZA: UMA NECESSIDADE URGENTE

Débora Luana Kurz (PG)
kurz.deboraluana@gmail.com

 Everton Bedin (PQ) 
 Claudia Lisete Oliveira Groenwald (PQ) 

O ensino de Ciências da Natureza, na visão de Coutinho e Miranda (2019), tem se caracterizado 
como o estudo e a abordagem de fenômenos isolados, com base na premissa de “verdades 
absolutas”, mediante uma perspectiva de ensino passivo e transmissivo, que tampouco ou quase 
nada corrobora para a formação integral do sujeito. Ademais, a uma série de especificidades nesta 
área do conhecimento quando se enfatiza o primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1º ano ao 5º 
ano), dentre as quais destaca-se: i) a importância secundária do acesso ao conhecimento científico, 
em decorrência da exigência de um bom desempenho em Língua Portuguesa e Matemática, e ii) 
a vinculação do ensino de Ciências da Natureza a objetos de conhecimentos relativos a Biologia, 
desconsiderando as demais disciplinas que compõem área, mesmo compreendendo que tal 
conjunto é essencial para o entendimento dos fenômenos presentes na natureza (SOBREIRA, 
2017; KURZ; BEDIN, 2019a). Os autores, articulados a outros pesquisadores da área, destacam 
em relação a abordagem dos conteúdos que esta ocorre de forma predominantemente expositiva, 
centrada no professor, e que tem como objetivo a memorização de conceitos e descrição de 
fenômenos, quando em contraposição deveria prevalecer um trabalho investigativo, embasado 
na identificação de problemas, para a elaboração de questionamentos e possíveis soluções, 
proporcionando ao estudante a correlação do objeto de conhecimentos com fenômenos que 
circundam a sua realidade. Este aspecto, o qual concebe o sujeito como centro do processo 
de aprendizagem, contextualizando sua vivência aos conceitos das ciências, possibilita-lhe a 
participação ativa na tomada de decisões e transformações, bem como o desenvolvimento de 
um pensamento consciente e reflexivo em seu contexto (KURZ; BEDIN, 2019b). Ademais, 
outro aspecto a ser pontuado refere a insegurança do pedagogo frente ao desenvolvimento dos 
conceitos e conteúdos das Ciências da Natureza, principalmente em decorrência de lacunas 
de sua formação polivalente, visto que a carga horária direcionada ao estudo desta área de 
conhecimento nos cursos de Pedagogia é relativamente baixa, e como forma de suprir tais carências 
comumentemente recorre-se ao uso do livro didático, ocasionando a abordagem superficial e 
estática dos respectivos conhecimentos (SOBREIRA, 2017). Considerando tais pressupostos, 
defende-se a ideia da criação de espaços formativos direcionados aos professores, nos quais 
sejam contempladas propostas de articulação de elementos que permeiam o cotidiano do aluno 
em consonância à prática reflexiva da ação docente. Desse modo, espera-se propiciar subsídios 
para a reflexão sobre ação docente, no que se refere aos processos de ensino e aprendizagem, 
tendo como objetivo a ação de fomentar o interesse e o envolvimento dos estudantes às ciências, 
mediante uma relação dialógica e participativa entre pares (NÓVOA, 2016).  Ademais, espera-
se transcender o papel do professor, de mero transmissor do conhecimento para mediador e 
potencializador deste processo, reconhecendo a necessidade da participação ativa dos sujeitos, 
contemplando os saberes prévios por meio da contextualização; ressalva-se que tais aspectos 
sejam caracterizados como diretrizes da prática docente, a fim de que o estudante compreenda 
que a Ciência não está dissociada de sua realidade (BRABO; RIBEIRO, 2015).

Palavras-chave: Ciências da Natureza. Anos Iniciais. Formação de Professores.
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ESTRATÉGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Everton Bedin (PQ)
bedin.everton@gmail.com

Considerando que Bedin (2012, p. 23) expõe que a formação de professores vem “se deparando 
com fortes preocupações que reavaliam a forma de ensinar”, caracterizando o docente 
como responsável pela mudança e para “reformular seus instrumentos de educar e, assim, 
compreender a dimensão de sua profissão, redescobrindo a sua cultura profissional”, neste texto 
relata-se uma atividade didático-pedagógica desenvolvida por meio da metodologia Dicumba 
(Desenvolvimento Cognitivo Universal-Bilateral da Aprendizagem) na Educação Básica, 
propiciando ao aluno a ação de aprender pela pesquisa (BEDIN; DEL PINO, 2019a, b). Esta 
ação é importante na medida em que se entende que “na relação estabelecida com o saber, 
deve-se privilegiar as relações sociais e o próprio ambiente em que o estudante se encontra” 
(BEDIN; DEL PINO, 2017, p. 156). Ademais, os autores afirmam que para o aluno construir 
conhecimentos é preciso que a estruturação, bem como a organização e a internalização das 
informações emerjam a partir de sua vivência; logo, deve-se “estabelecer um estilo claro de 
ensino e aprendizagem em que o educando possa interagir, participar, construir e ressignificar 
suas concepções e ideias” (BEDIN, 2015, p. 25). Em síntese, propiciou-se uma atividade a 27 
alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de São Leopoldo/RS, instigando-
os a pesquisarem “algo” vinculado ao interesse de estudar. A pesquisa realizada por cada aluno 
de forma universal foi socializada na turma, enquanto que o professor problematizava o tema em 
um viés químico, fazendo com que cada estudante retornasse a pesquisar, desta vez vinculando 
o tema de interesse aos conceitos e conteúdos da ciência química. Posteriormente, os sujeitos 
socializaram as pesquisas em um viés científico, fazendo com que o professor inserisse e 
desenvolvesse os conceitos e conteúdos químicos emergentes. Neste sentido, potencializou-se 
os papeis de aluno e professor em sala de aula, pois esta atividade, além de propôs a extrusão 
do currículo, fez com que o professor começasse a pensar em maneiras diferentes de organizar 
e desenvolver os conteúdos, estimulando a formação científica do sujeito a partir do contexto 
em que está inserido (BEDIN; DEL PINO, 2018a, b). Ao término, solicitou-se aos alunos 
que descrevessem anonimamente suas considerações em relação a atividade; comentários 
do tipo: “Em minha visão, o trabalho foi feito de uma forma diferente. Gostaria muito que 
outros professores pudessem aderir essa ideia”; “Seria muito interessante se fossem abertas 
possibilidades de experiências como esta com os alunos, tudo que não é de nosso conhecimento, 
que seja algo novo e que fuja de aulas maçantes e matérias decorebas, são mais legais, isso 
que desperta nossa vontade de saber mais sobre coisas novas (relações), como todo aluno 
acha que terá em uma aula de química, por em prática algo que aprendeu é sempre mais 
legal”; “Gostei do trabalho proposto porque pude aprender mais sobre o assunto que escolhi a 
partir da química”; ”Gostei de poder relacionar algo do meu interesse pessoal com os estudos 
da química”, surgiram, demonstrando a importância da estratégia didático-pedagógica para 
ensinar química na Educação Básica por meio da pesquisa à luz da metodologia Dicumba.
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LICENCIATURA EM QUÍMICA E DIREITOS HUMANOS: O DESENVOLVIMENTO 
DA FORMAÇÃO DOCENTE POR MEIO DE UMA HORTA CONSTRUÍDA EM UM 

PRESÍDIO SITUADO NA REGIÃO DE BLUMENAU

Eduarda Boing Pinheiro (IC)
 eduardaboingpinheiro@gmail.com
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Maitê Thainara Barth (IC) 
 Renata Orlandi (PQ) 

O presente trabalho é fruto de uma ação prática da disciplina de “Psicologia da Educação” do 
curso de Licenciatura em Química. O objetivo desta ação de ensino-extensão foi promover o 
compartilhamento de saberes por meio da sistematização de uma horta comunitária em um 
presídio da região de Blumenau. A motivação para desenvolver um projeto voltado à educação 
no sistema prisional partiu dos licenciandos envolvidos. No período de realização desta ação, 
o contingente presidiário era de aproximadamente 600 encarcerados. Atualmente, esse número 
atingiu a condição de superlotação, com 620 presos. A Lei Nº 12.433, de 29 de junho de 2011 
garante a remição do tempo de execução de pena pelo trabalho ou pelo estudo. O desenvolvimento 
e continuidade do presente projeto teve importantes avanços e graves recuos de acordo com a 
perspectiva educacional e laboral dos gestores da instituição ao longo dos anos. Entretanto, as 
contradições referentes à função do sistema penal no país são evidentes: espera-se que penalize 
e que ressocialize, ao mesmo tempo em que políticas públicas atreladas a direitos básicos não 
são garantidas, entre eles, o de acesso à educação aos encarcerados (Barcinki e Cúnico, 2014). 
Tais políticas públicas são uma tentativa de humanização do cárcere, almejando subverter o seu 
caráter brutalmente punitivo. Segundo Oliveira (2013), num contexto literalmente aprisionante, 
a educação possibilita a ressignificação deste processo, englobando a possibilidade dos apenados 
se reinventarem, superarem o preconceito que lhes é imposto, bem como vislumbrarem uma 
rotina que lhes confira sentido ao cotidiano penitenciário e delinearem um projeto de vida que 
englobe oportunidades profissionais para os egressos. Sistematizou-se o presente projeto com 
o diretor e a psicóloga da instituição, os quais, juntamente com os detentos que participaram da 
ação, consideraram que o cultivo de uma horta seria a ação mais adequada e proveitosa naquele 
contexto. A escolha pela sistematização da horta é significativa para que se atente à defesa de três 
direitos básicos à/aos cidadã(o)s: o acesso à educação, à uma alimentação de qualidade e à saúde, 
de acordo com Massarollo, Tognon, Bressan, Follador e Vieira (2012). Diante disso, a ação de 
extensão envolveu diretamente três licenciandos, uma professora do curso de licenciatura em 
Química, além da psicóloga da instituição e três detentos, que seriam beneficiados pelo acesso 
a saberes e à remição de pena por trabalho. Concluído o planejamento e a escrita do projeto, os 
estudantes iniciaram as visitas ao presídio, visando às observações participantes. A horta tomou 
forma no final do semestre em que foi idealizada e a equipe do presídio também produziu uma 
composteira, possibilitando um destino sustentável de resíduos orgânicos da instituição, bem 
como meios de fertilização aos alimentos produzidos. A participação no projeto contribuiu para 
a formação dos licenciandos no que tange à educação na perspectiva dos direitos humanos, bem 
como aproximou a instituição universitária da prisional.
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O DIÁRIO SOLICITADO NA PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS: REFLEXÕES 
COLABORATIVAS COM UM CLUBE DE CIÊNCIAS

Natalia Bagattoli Pedron (PG)
nbpedron@gmail.com
 Daniela Tomio (PQ)

Em nossas práticas educativas e pesquisas com foco na educação em Ciências temos elegido 
as crianças e adolescentes como sujeitos protagonistas, parceiros na tomada de decisões e nos 
processos de investigação sobre temas que lhe dizem respeito ao aprender na escola. Nesse 
esforço, relatamos uma experiência com o objetivo de enunciar compreensões acerca do 
diário solicitado como possibilidade de instrumento de pesquisa, elegendo os estudantes como 
protagonistas. O Diário Solicitado é um instrumento que incentiva a ‘reunião dos pensamentos’ 
por meio de registros dos sujeitos, sendo propositalmente elaborado pelo pesquisador com 
dimensões de reflexão que se relacionam aos interesses da pesquisa (METH, 2017). Com 
isso, é solicitado aos participantes que se envolvam na redação dos diários, atribuindo maior 
liberdade de expressão, porém, desde o início, eles sabem que o instrumento não é para seu uso 
privado. Empregamos essa ferramenta em uma pesquisa de mestrado, cujo objeto de estudo é 
a avaliação da aprendizagem em Clubes de Ciências. Assim, construímos um diário solicitado 
em que os clubistas registraram sobre suas percepções dos processos avaliativos no Clube de 
Ciências Girassol, em funcionamento numa escola pública da cidade de Blumenau. O diário 
solicitado foi inserido como uma prática educativa no cotidiano do Clube, por isso as perguntas 
e atividades propostas foram elaboradas de formas diferenciadas, promovendo a escrita, ao 
mesmo tempo em que refletiam sobre suas experiências individuais e coletivas vivenciadas 
no Clube de Ciências. Durante a realização dos diários, era preciso a participação ativa dos 
clubistas, onde tiveram que procurar folhas pela escola, desenhar e pintar, colar post-it na 
produção de mapas mentais, entre outras ações. Nos seus diários, os clubistas podiam escrever, 
apagar, reescrever, tirar dúvidas e refletir sobre as suas palavras e pensamentos. Por meio, dos 
diários compreendemos os sentidos que os clubistas atribuem para avaliação das aprendizagens 
em um contexto de educação não formal, ao mesmo tempo em que eles puderam refletir acerca 
de suas rotinas no Clube de Ciências. Os dados gerados na pesquisa se constituíram com eles de 
modo a problematizarmos objetivos, critérios, função, metodologias, justificativas, beneficiários 
dessa avaliação. Os clubistas relataram, durante a prática, que gostaram deste instrumento, 
pois ele permitiu desenvolverem atividades diferenciadas, nas quais precisaram investigar(se) 
para respondê-las. Os clubistas valorizaram as atividades com post-it e alguns os inseriram em 
mais de uma questão, fazendo esquemas, cortando-os para montar uma simulação de maquete, 
ilustrando uma prática que desenvolveram no Clube de Ciências. Com isso, o instrumento de 
investigação que, por vezes parece estático e monótono, abriu espaço para fruição, interação, 
envolvimento na prática e empenho em realizar a atividade. Concluímos que o diário solicitado 
proporcionou uma atividade de reflexão sobre o Clube de Ciências, estimulou reflexão coletiva 
sobre avaliação por parte dos clubistas, incidindo em suas rotinas, e, igualmente, permitiu a 
geração de dados em uma pesquisa, evidenciando sua relevância como uma metodologia de 
pesquisa colaborativa com crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Diário Solicitado. Pesquisa. Clube de Ciências.
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Estudos sobre o Ensino de Botânica retratam as dificuldades enfrentadas em relação à falta de 
construção do conhecimento, aprofundamento de conceitos científicos e memorização sobre 
o assunto (URSI et al., 2018). Embora o contato com plantas esteja presente nos ambientes 
que frequentamos, festividades, competições sobre flores, ou mesmo na obrigatoriedade dos 
conteúdos dos currículos escolares, o ser humano tem ignorado ou negligenciado o conhecimento 
botânico (SALATINO; BUCKERIDGE, 2016). Segundo Wandersee e Schussler (2001) a i) falta 
de reconhecimento da importância dos vegetais no ecossistema; ii) dificuldade em compreender 
características estéticas e biológicas destes seres vivos; e iii) ideia de inferioridade quando 
comparadas aos animais que designa não serem merecedoras da atenção em estudos, colaboram 
para o que se entende como “cegueira botânica” (WANDERSEE; SCHUSSLER, 2001) ou 
em outras palavras evidenciam o “analfabetismo botânico” (URSI et al., 2018). Pontos esses 
que desafiam o processo de ensino-aprendizagem significativo e transformador (NEVES, 
A., BÜNDCHEN, M., LISBOA, 2019). Neste sentido, o Ensino de Botânica representa na 
educação científica um peso significativo para diminuir estes obstáculos, por meio da forma 
como o conhecimento pode ser trabalhado para encantar os estudantes sobre plantas (NEVES, 
A., BÜNDCHEN, M., LISBOA, 2019; URSI et al., 2018). Assume-se que a Unidade de Ensino 
Potencialmente Significativa (UEPS) pode representar como uma experiência favorável a uma 
aprendizagem significativa para Botânica. Sendo assim, essas sequências didáticas pretendem 
colaborar para a organização de um determinado conteúdo, partindo do conhecimento que 
o aluno já sabe e transformando sua estrutura cognitiva, possibilitando que aplique a novos 
conhecimentos e novas situações problemáticas que possam ser vivenciadas (MOREIRA, 
2011). Para o presente trabalho buscamos produzir uma UEPS sobre Botânica para os anos 
finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Como objetivos específicos procuramos i) 
identificar os subsunçores necessários ao Ensino de Botânica, partindo do que o aluno já sabe 
para chegar aos conceitos gerais e específicos da Botânica; ii) reorganizar conteúdos e conceitos 
referentes as estruturas vegetais dos diferentes grupos do Reino Plantae diante de características 
específicas. Por meio de uma pesquisa qualitativa documental dos conteúdos curriculares de 
Ciências e Biologia e com base nos passos para construção de uma UEPS (MOREIRA, 2011) 
foi produzida uma sequência didática fundamentada na aprendizagem significativa à Botânica. 
Nesse sentido, a utilização da UEPS exige do docente um desprendimento de tempo e um 
envolvimento com o tema com diferentes abordagens didáticas, buscando conexões entre os 
momentos propostos e as avaliações processuais. Por meio da situação inicial da UEPS foi 
possível perceber que os estudantes de uma turma de Ensino Médio, de escola particular de 
Curitiba trouxeram questionamentos a respeito de quais seriam as diferenças entre as estruturas 
e órgãos de uma planta, uma vez que para a maioria desses discentes os vegetais são muito 
semelhantes quando observados no cotidiano, sendo representados sempre por folhas, caules, 
raízes, flores e frutos. Situações problemas permitiram integrar novos conceitos botânicos 
com o que o estudante já sabia sobre as diferenças entre os grupos de plantas e respectivas 
características.
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O ensino de Ciência da Natureza por investigação, apesar de haver divergências em relação 
a expressão, constitui-se como uma prática educativa que visa fomentar o envolvimento dos 
estudantes na resolução de problemas, de tal modo que estes compreendam o conhecimento 
científico como algo provisório, histórico e culturalmente construído (SANTANA; CAPECCHI; 
FRANZOLIN, 2018). Ainda, os autores destacam que, mediante esta perspectiva, espera-
se promover subsídios para o desenvolvimento de habilidades investigativas, as quais irão 
corroborar para o processo de ensino e aprendizagem de objetos de conhecimentos relativos a 
respectiva área, bem como no que tange os processos, práticas e procedimentos que compõem 
a investigação científica. Em conformidade com tais pressupostos, Ferraz e Sasseron (2017) 
destacam que a ação investigativa envolve questões pertinentes que circundam o cotidiano do 
discente, promovendo neste e para este a exploração e a reflexão, com o intuito de encontrar 
informações e evidências palpáveis para propor explicações ao caso. Portanto, concomitante 
a estruturação do entendimento de fatos, fenômenos e conceitos, o estudante apropria-se de 
implicações na prática científica. Todavia, é preciso promover uma atividade embasada no caráter 
investigativo, a qual requer do professor, em função da sua autoridade epistêmica e social, a 
mediação entre o conhecimento científico e os conhecimentos prévios do sujeito, conduzindo os 
processos de ensino e aprendizagem com base na premissa que propiciar interações discursivas 
entre pares consiste no diálogo acerca de tais conhecimentos, atentando ao embasamento teórico 
para transcender aspectos de um debate meramente coloquial (SASSERON, 2013). Ademais, 
para a implementação desta abordagem, pode-se fazer uso de distintas estratégias, de modo a 
configurar o espaço da sala de aula em um ambiente propicio para a colaboração e a interação 
entre professor e alunos, desenvolvendo gradativamente a compreensão sobre um respectivo 
tema em sua completude. Sasseron (2013) ainda enfatiza que a adoção desta abordagem 
caracteriza-se como uma possibilidade de promover a alfabetização científica no sujeito e, 
portanto, a apropriação dos conhecimentos científicos, contribuindo para a compreensão de sua 
realidade e de seu posicionamento crítico em relação aos aspectos sociais, políticos, econômicos 
e tecnológicos presentes na sociedade. Em consonância com o supracitado, entende-se que o 
ensino de Ciências da Natureza por investigação nos anos iniciais consiste em uma abordagem 
com grande potencial e relevância, em função desta proposta estar vinculada a elaboração de 
questionamentos e respostas, plausível de desenvolver no sujeito a capacidade de observação, 
de análise de informação e de sistematização possíveis para a construção de conhecimento 
(KURZ; BEDIN, 2019). Isto é, espera-se que os alunos, no início do processo de escolarização, 
possam gradativamente desenvolver uma postura crítica e que, desde o início deste processo, 
possam ser incentivados a observar, investigar, formular hipóteses e propor soluções (GILLIES; 
NICHOLS; BURGH; HAYNES, 2014), a fim de que a própria formação contínua possa trazer 
e elencar elementos fundamentais para a formação da cidadania em um viés ético de valores e 
saberes, como a argumentação crítica e a reflexão significativa.
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Neste trabalho apresenta-se o relato de experiência das regências sobre a temática de polímeros 
aplicadas em turmas de terceiro ano do ensino médio em uma escola estadual de Blumenau-SC. 
As aulas foram aplicadas por um licenciando durante a disciplina de Estágio Supervisionado II 
(ES) do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Campus Blumenau. O conteúdo de polímeros foi sugerido pela professora supervisora do ES 
II devido a questões de cronograma de conteúdos e sequência dos assuntos anteriores das 
turmas. Para a escolha dos conteúdos abordados, utilizou-se da ferramenta de reflexão CoRe 
– Representação do Conteúdo (Fernandez, 2015). O CoRe auxiliou o licenciando em química 
no processo de construção das aulas e na reflexão sobre o que se pretendia que os estudantes 
aprendessem com o tema ou porque era importante o aprendizado deste tema. Em consonância 
na implementação das aulas trabalhou-se história dos polímeros, classificações, aplicações 
e impactos ambientais. Destaca-se que durante o desenvolvimento do tema discutiu-se um 
experimento de extração da caseína do leite feito pelos estudantes anteriormente à aplicação das 
regências pelo licenciandos. Antes de adentrar ao tema, apresentou aos alunos um vídeo produzido 
pela BBC Earth acerca de uma espécie de aranha que produz a teia mais resistente conhecida, 
para trazer um exemplo de um polímero natural a ser discutido posteriormente. A definição 
de polímero foi apresentada, diferenciando da definição de macromolécula. Classificou-se os 
polímeros quanto a origem, a homogeneidade da cadeia, a reação de obtenção e a capacidade de 
fundir, sendo estas informações baseadas no livro didático de química que as turmas já usavam. 
A classificação de polímeros de origem natural foi ampliada, trazendo as principais classes de 
moléculas biológicas poliméricas, relacionando assim com o vídeo apresentado no início da 
aula. Posteriormente, discutiu-se a dependência humana acerca dos polímeros e os problemas 
ambientais resultantes de sua adoção. Também, neste momento, apresentou-se aos alunos os 
microplásticos, um recente e problemático poluente. Por fim, uma atividade avaliativa em duplas 
foi realizada, e nela os estudantes classificaram alguns objetos em polímeros ou não-polímeros. 
Os discentes conseguirem resolver a questão proposta sem dificuldades. O tempo proposto para 
o desenvolvimento de todo o conteúdo foi de duas aulas (90 minutos), porém na prática foi 
necessário usar parte de outra aula para duas das turmas aplicadas. A temática dos polímeros 
possibilitou diferentes abordagens, em virtude de sua presença, por exemplo, na constituição 
do DNA, proteínas, em problemas ambientais, etc. Nesse sentido, durante as regências buscou-
se desenvolver a formação crítica dos estudantes, por meio do diálogo (Santos et al., 2018) 
entre os conceitos químicos e as questões socioambientais que permeia um dos  objetivos da 
formação na educação básica (Brasil, 2002).Para alguns autores o estágio supervisionado é 
um espaço de construção de conhecimentos docentes e a conexão entre a teoria e a prática 
(Pimenta; Lima, 2012). Nesse sentido, a regência propiciou ao licenciando a oportunidade de 
vivenciar a realidade da sala de aula, junto a ações de planejamento, elaboração e realização de 
regências com abordagem não fixada apenas no conteúdo específico, questões fundamentais na 
formação íntegra como licenciando.
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Neste relato de experiência apresentamos reflexões acerca de uma prática pedagógica, que 
tem como ponto de partida a pesquisa em sala de aula e relações para o desenvolvimento do 
professor pesquisador. Nosso pressuposto é de que os professores pesquisam ao mesmo tempo 
que ensinam, extraindo da prática docente questões que lhes exijam reflexão e transformação de 
seus fazeres pedagógicas (ANDRÉ, 2016). Diante disso, desenvolvemos uma prática pedagógica 
interdisciplinar, envolvendo os componentes curriculares de Arte, Ciências e Língua Estrangeira 
que resultou em uma instalação de arte. A proposta teve por objetivo promover aos estudantes 
reflexões acerca da importância da vacinação nas diferentes fases da vida, conduzindo-os a 
valorizar a vacinação como ato de responsabilidade e amor à vida. O desenvolvimento decorre 
da pesquisa e análise da tabela de vacinação americana, estabelecendo relações com a tabela 
de vacinação do Brasil. Em posterior análise de dados, os estudantes e professores mapearam 
as convergências e divergências das etapas de imunização em cada um dos países, ampliando 
suas compreensões científico-culturais acerca do calendário de imunização mundial e nacional, 
em seus efeitos globais. Como socialização, os envolvidos produziram uma instalação de arte, 
comporta por várias seringas e palavras que comunicaram aos visitantes os dados da pesquisa 
pela acepção do quanto é importante nos vacinarmos. Nessa direção, ressaltamos que a postura 
investigativa, por parte dos professores, que desenvolveram com os estudantes instrumentos 
de pesquisa como: roteiro de leitura e análise das tabelas de vacinação, pauta-se nos diferentes 
conhecimentos, tanto práticos quanto teórico-metodológicos. Esses articulam-se da ação docente, 
mobilizando não só a reflexão, mas também a pesquisa acerca de seu fazer pedagógico. Com 
aporte teórico em André (2016); Marcelo (2009), inferimos que pesquisa e desenvolvimento 
profissional docente, estabelecem perspectivas voltadas à formação de professores, uma vez 
que o relato nos permite perceber a mobilização de uma atitude investigativa nos docentes, 
que implicou em analisar, relatar os dados identificados, apresentar a pesquisa por meio da 
escrita de resumo, e por fim, socializar, tornando-a pública. Essas dimensões sugerem percursos 
de aprendizagem docente, em que os professores, a partir de suas práticas, converteram-nas 
em pesquisa, de modo a conceber a escola enquanto espaço de formação no exercício da 
profissão. Portanto, entendemos que práticas pedagógicas constituídas em diferentes áreas do 
conhecimento, sugerem que para ensinar e pesquisar há o envolvimento de análise, inferência 
de hipóteses e produção de sentidos, desencadeando a concepção de que a pesquisa a partir 
da prática, volta-se à realidade escolar, pois permite conhecê-la para transformá-la. Assim, 
a pesquisa na escola difere-se da pesquisa acadêmica em sua constituição, mas detém em si 
a mobilização de comunidades investigativas, pois são conduzidas por professores que se 
desenvolvem pesquisadores em torno de temáticas da escola, do ensinar e do aprender.
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Groppo e colaboradores (2019) afirmam que o acesso ao Ensino Superior público está longe 
de se tornar universal. Dessa forma, os cursinhos pré-vestibulares comunitários surgem como 
uma possibilidade de democratização da educação e de acesso às universidades por estudantes 
em situação de vulnerabilidade social, gratuitamente, conforme dispõe Zago (2009). O presente 
trabalho traz relatos de um projeto de extensão que está associado a um cursinho social pré-
vestibular desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Campus Blumenau, 
o Pré-UFSC. O Pré-UFSC é destinado a estudantes da educação básica da rede pública da 
cidade de Blumenau e região. Ele teve sua primeira edição em 2018, e apresentou grande 
adesão e resultados satisfatórios, considerando que muitos estudantes obtiveram aprovações em 
universidades. Os professores e monitores do Pré-UFSC são estudantes dos cursos de graduação 
oferecidos pela UFSC Blumenau (Licenciaturas em Química e Matemática e Engenharias de 
Controle e Automação, Têxtil e de Materiais), os quais ministram aulas de Química, Física e 
Matemática. Dentro do projeto de extensão, uma das atividades foi voltada ao desenvolvimento 
de materiais didáticos para serem trabalhados com os participantes. Na primeira edição do 
Pré-UFSC cada professor preparou um texto relativo ao conteúdo que ministrou. Ao todo, 
contabilizaram-se treze textos na área da Química (área de atuação da bolsista, que é licencianda 
em Química). Posteriormente, tornou-se coerente a padronização destes materiais, bem como a 
sua revisão e atualização, o que ficou ao encargo da bolsista do projeto, juntamente com algumas 
aulas. A primeira aula, relativa ao conteúdo de funções inorgânicas, além das explicações, 
contemplou duas atividades experimentais demonstrativas, uma com extrato de repolho roxo, e 
outra de formação de óxido de magnésio. Em estequiometria, falou-se sobre balanceamento de 
reações, proporção e conceito de mol, e também se exemplificou alguns casos específicos em 
que é preciso utilizar os conceitos de estequiometria, tais quais reagentes em excesso e limitante 
e cálculo de rendimento. Conforme novos assuntos eram abordados, resolvia-se um exercício 
como modelo. Na aula de Química Ambiental escolheram-se exercícios de vestibulares ou 
de provas anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e as explicações eram 
realizadas de acordo com os exercícios selecionados. Também foi oferecida uma oficina, que 
trouxe experimentos relativos à Química Ambiental, ilustrando a ocorrência da chuva ácida e 
da inversão térmica, por exemplo. As contribuições do projeto, para a bolsista, se relacionam 
à possibilidade de atuação na comunidade, à oportunidade de vivenciar a realidade da sala 
de aula, com ações de planejamento, elaboração e implementação de estratégias de ensino, 
questões fundamentais para que se tenha uma formação integral como licencianda. Além disso, 
o cursinho contribuiu com os estudantes da escola pública, os quais mostraram bons resultados 
em suas tentativas de ingresso ao Ensino Superior. Ao mesmo tempo, percebeu-se que, apesar 
da importância social do projeto, há uma grande evasão dos participantes, que acredita-se estar 
ligada ao formato das atividades. Quando um formato alternativo foi empregado, como as 
atividades experimentais e oficinas, ficou evidente que os estudantes se tornaram mais atentos 
e interessados, assim como houve um aumento na participação. 

Palavras-chave: Cursinho Social. Ingresso no Ensino Superior. Ensino de Química.



- 33 -

RESUMOS: SIMPÓSIO CATARINENSE EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - SECEC
20 e 21 de novembro/2020

REFERÊNCIAS

GROPPO, L. A.; OLIVEIRA, A. R. G. de; OLIVEIRA, F. M. de. Cursinho popular 
porestudantes da universidade: práticas político-pedagógicas e formação docente. Revista 
Brasileira de Educação. Vol. 24, 2019.

ZAGO, N. Pré-vestibular popular e trabalho docente: caracterização social e mobilização. 
Revista Contemporânea de Educação� Vol. 4, Nº 8, 2009.



RESUMOS: SIMPÓSIO CATARINENSE EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - SECEC
20 e 21 de novembro/2020

- 34 -


